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Trgovinska zbornica Slovenije poziva k odprtju prodajaln  

Trgovinska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: TZS) poziva Vlado RS k odprtju 

prodajaln, ki so skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev v RS (Ur. l. št. 152/2020 s spremembami; v nadaljevanju: Odlok) še vedno 

zaprte. Na TZS smo prepričani, da razlogov za podaljšanje zaprtja prodajaln ni, 

obenem pa nastaja ogromna gospodarska škoda, ki je tudi ukrepi, zajeti v 

predlaganem Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 

epidemije COVID-19 (t.i.: PKP6), ne bodo mogli nadomestiti. Po oceni TZS prodajalne, 

ki so še vedno zaprte, predstavljajo 30 % prihodkov v trgovini. Trgovinska dejavnost 

je, tako kot celotno gospodarstvo, pred izjemno težko preizkušnjo, zato Vlado RS 

ponovno pozivamo, naj skrbno pretehta realno tveganje za prenos okužbe pri 

opravljanju te dejavnosti, ter ob ugotovitvi, da je ta majhna, sprejme odločitev o 

nadaljevanju sproščanja opravljanja trgovinske dejavnosti in odprtju prodajaln. Ob 

tem poudarjamo, da je že v samih gradivih Vlade RS navedeno, da je možnost prenosa 

okužbe s COVID-19 v trgovini majhna.  

 

Razlog, da je verjetnost prenosa okužbe med nakupovanjem majhna je v tem, da trgovci 

dosledno upoštevajo vsa navodila in priporočila NIJZ za zajezitev COVID-19. Trgovci dosledno 

izvajajo in nadzorujejo omejeno število ljudi v trgovini, redno razkužujejo prodajalne in 

vzdržujejo omejen stik med prodajalci in kupci. Zaradi vsega tega prenosa okužb v prodajalnah 

ni zaznati. Tisti zaposleni v trgovini, ki so zboleli za COVID-19, so se okužili izven službe - izvor 

okužb je torej zunaj podjetja. Stik zaposlenih s potrošniki je omejen na minimum, zato je 

možnost prenosa okužb med nakupovanjem majhna, kar Vlada RS tudi jasno 

komunicira v svojih gradivih. Kljub nizki verjetnosti prenosa okužbe, pa so še vedno zaprte 

mnoge prodajalne, ki ponujajo različne blagovne skupine, med drugim: tekstil, obutev, športna 

oprema, usnjena galanterija, darila, parfumerija in kozmetika, preproge, pozamenterija, 

metražno blago, papirnice, knjigarne itd. Po oceni TZS te predstavljajo približno 30 % prihodkov 

v trgovinski dejavnosti. 

 
Mag. Mariča Lah, predsednica TZS poudarja: »Ne razumem razmišljanja Vlade RS, ki želi 

ponovno zapreti prodajalne in to kljub podatkom, da zaposleni in potrošniki v trgovini niso vir 

širjenja okužb. Pogoji odprtja prodajaln v smislu zajezitve COVID-19 so se bistveno zaostrili in 

trgovci striktno izvajamo vse predpisane ukrepe za zajezitev širjenja okužb. V primerjavi z 

drugimi državami EU je Slovenija praktično edina članica s tako strogimi omejitvenimi ukrepi na 

področju trgovine na celotnem območju države.« 

 

V skladu z navedenim je gospodarska situacija v trgovinski dejavnosti izjemno zaostrena. Zadnji 

podatki iz evidence Zavoda RS za zaposlovanje o registriranih brezposelnih osebah v obdobju 

januar - oktober 2020 kažejo, da je bilo v tem obdobju v evidenco registriranih brezposelnih 
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prijavljena 9.101 oseba iz trgovinske dejavnosti, med temi osebami pa je tudi več kot 4.000 

prodajalcev, izpostavlja predsednica TZS mag. Mariča Lah. Napovedujejo se nova 

odpuščanja pri tistih trgovcih, ki so po vladnem odloku zaprti ali deloma zaprti, saj bistvene 

pomoči države, tudi v zadnjem primeru PKP6 in fiksnih stroškov, ta podjetja še vedno niso in ne 

bodo deležna. Ukrep nadaljnjega odpiranja prodajaln ob upoštevanju vseh ustreznih priporočil 

in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zato nujen, nikakor pa ni sprejemljivo 

kakršnokoli dodatno zaostrovanje pogojev, v katerih deluje ta panoga.     

  

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

 

 


